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POLICY 
Kungsmarksskolan vill erbjuda elever bästa möjliga undervisning, ge alla en 
möjlighet att nå bästa studieresultat samt erbjuda en trygg, säker och drogfri 
arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som 
andra arbetsplatser. Användning av droger innebär en risk för den enskilde 
eleven men också för andra elever och personal och för en trygg och säker 
arbetsmiljö.  

Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens 
motivation, studieresultat, möjligheterna till fortsatta studier och framtida 
yrkesliv.  

Därför verkar Kungsmarksskolan aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö och 
mot användning av alla former av droger. Till grund för Kungsmarkskolans 
policy och handlingsplan ligger forskning, beprövad erfarenhet och gällande 
lagstiftning. Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika förebyggande 
åtgärder men också att ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön 
och bland elever och personal. 

 

Syfte:  
Syftet med Kungsmarksskolan drogpolicy är att  

• Förebygga användning av tobak, alkohol och narkotika. 
• Skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan. 
• Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor. 
• Tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om 

användning av droger.  
• Ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att kunna genomföra 

studierna och lyckas i skolan. 

Mål: 
Målet för arbetet med Kungsmarksskolan drogpolicy är att:  

• Öka andelen elever som inte använder tobak, alkohol eller narkotika. 
• Minska användningen av alkohol bland de elever som redan använder 

alkohol. 
• De insatser som görs enligt handlingsplanen leder till att eleven är 

drogfri, genomför studierna och får det stöd som är möjligt. 
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Regler: 
Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra 
arbetsplatser och ska vara rök-, alkohol-, och drogfri. För elever och personal 
gäller: 

• Tobak är förbjuden på skolans område. 
• Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller andra 

berusningsmedel eller ha kvarstående påverkan eller följdeffekter av 
någon drog eller alkohol under skoltid.  

• Det är förbjudet att förvara och inneha alkohol eller andra droger på 
skolan. 

• Det är förbjudet att överlåta, sälja eller förmedla droger på skolan.  
• Att använda, inneha, eller sälja narkotika är ett brott och ska enligt 

lagen anmälas till polisen.  

 

Definition av droger: 

Med droger avses i denna policy: 

• Alkohol 
• Narkotika (enligt lag otillåtna preparat) 
• Tobak 
• Dopingpreparat 
• Läkemedel icke medicinskt betingat bruk) 
• Andra sinnesförändrande och beroendeframkallande substanser som 

intas i berusningssyfte.  

 

 

Lagstiftning 

Skolan har att följa att tillämpa den lagstiftning som på olika sätt berör droger 
i skolmiljön. Detta regleras i följande lagar: 
 

• Grundlagen 
• FN:s barnkonvention 
• Narkotikastrafflagen 
• Tobakslagen 
• Arbetsmiljölagen 
• Skollagen 
• Socialtjänstlagen 
• Sekretesslagen  
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Förebyggande insatser 
Kungsmarksskolans förebyggande insatser syftar till att stärka skyddande 
faktorer och minska riskfaktorer. Även insatser för att öka upptäckrisken har 
en förebyggande effekt. Kungsmarksskolan arbetar med följande 
förebyggande insatser. 

Policy 
Skolans drogpolicy är det viktigaste verktyget i det förebyggande arbetet. 
Policyarbete i sig har en förebyggande effekt. 

Skyddsfaktorer:    

• Skolnärvaro  
• Betyg/skolframgång   
• Trivsel i skolan  
• Goda sociala relationer  
• Positiv förstärkning av lärare  
• Tydlighet (regler, krav, förväntningar  

struktur i skolvardagen)   
• Strukturerad och innehållsrik fritid  
• Dialog mellan vårdnadshavaren   

och skola 

 

 

Riskfaktorer: 

• Bristande intresse generellt 
• Minskad motivation 
• Avsaknad av fritidsverksamheter 
• Försämrade skolresultat  
• Upprepad ogiltig frånvaro 
• Aggressivitet och våldshandlingar 
• Rökning (riskfaktor för narkotikaanvändning)    
• Avsaknad av social kontroll/sociala kontrollmekanismer 
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Hälsosamtal 

Hälsosamtal inom elevhälsan hålls med alla elever.  

 

Föräldrar 
Föräldrars engagemang, stöd och kunskap är viktig för elevers utveckling och 
har en förebyggande effekt. Föräldrar informeras om skolans drogpolicy. 

Samverkan SSPF 
Samverkan med socialtjänst, polis och fritid (SSPF) 

ANDTS drogförebyggande rådet 

Drogförebyggande arbete där skolan, folkhälsostrateg, fritid samt socialtjänst 
ingår. 

Ungdomsmottagningen 
Samarbete med ungdomsmottagningen samt klassbesök för ACT-utbildning. 

Kunskap och samtal 

Elever informeras om skolans policy genom skolans hemsida och i samband 
med skolstart. I undervisningen ges utrymme för kunskapssökande, samtal 
och lärande för att de eleverna förutsättningar för att kritiskt kunna värdera 
och reflektera över information om droger. 

Narkotikahund 

I samarbete med polisen genomförs sökning med narkotikahund. Sökning 
sker efter skoltid. Syftet är att förebygga användning av narkotika och 
säkerställa en narkotikafri arbetsmiljö. Kungsmarksskolan är en träningsplats 
för polishundar.  
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Tobak 

Tobakslagen (2018:2088) säger att rökning är förbjuden i alla lokaler som är 
avsedda för barn- och ungdomsverksamhet. Likaså är rökning förbjuden på 
skolgårdar och liknande ytor utomhus i anslutning till barn- och 
ungdomsverksamheter. Det är förbjudet att ha en anvisad plats för rökning på 
skolgården samt att hänvisa till områden i anslutning till skolan. Rökförbudet 
gäller dygnet runt. Det är rektor som är ansvarig för att lagen följs. 
Tillsynsansvaret ligger hos den kommunala tillsynsenheten, miljö och 
hälsoskyddsnämnden. Det är viktigt att skolpersonalen, gärna tillsammans 
med elever och vårdnadshavare/god man, bestämmer hur man ska agera om 
någon röker på skolgården och att alla, skolpersonal såväl som elever, 
konsekvent håller sig till dessa riktlinjer. Det är ett tydligt sätt att visa att 
skolans vuxna tar lagens bestämmelser på allvar och framförallt att de bryr 
sig om elevernas hälsa och vardagsmiljö.  

Rökförbudet/snusförbudet gäller naturligtvis alla elever. Vår 
skolsköterska är samordnande i arbetet med att få bort rökningen och 
snusning från skolan. Alla iakttagelser av rökande elever rapporteras till 
henne, och hon ser sedan till att föräldrarna informeras senast påföljande 
dag. 
 

HANDLINGSPLAN 
 

Handlingsplan vid misstanke om narkotikabruk 

 

Misstanke 

Vid misstanke om narkotikabruk kontaktas rektor. 

Samtal 

Rektor och elevhälsan samtalar med eleven om vad som föranlett misstanke 
om narkotikabruk. 

Polisanmälan 

Rektor gör en polisanmälan. 
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Vårdnadshavare kontaktas 

Vårdnadshavare kontaktas av rektor/elevhälsan. I samtal med elev och 
vårdnadshavare klargörs vilka misstankar som avses och vilken drogpolicy 
som skolan har.  

Drogtest erbjuds  

Vårdnadshavare rekommenderas att kontakta socialtjänsten för ett drogtest.  

Anmälan till socialtjänsten 

Anmälan till socialtjänsten görs enligt SoL 14 kap. 1§ om eleven erkänner 
narkotikabruk, vägrar göra ett drogtest, testar positivt på drogtest eller om 
vårdnadshavare inte vill att eleven drogtestas. 

Medgivande bryta sekretess 

I samband med det först samtalet och anmälan till socialtjänsten ombeds 
vårdnadshavaren lämna medgivande att bryta sekretess så att skolan kan få 
information om att eleven lämnar drogtest och deltar i socialtjänstens 
åtgärder. Om medgivande ej ges ska ändock skriftligt svar på drogtest lämnas 
till rektor/elevhälsan. 

 

Åtgärdsplan 

I samband med anmälan till socialtjänsten kallar rektor till 
elevvårdskonferens. Tillsammans med elev och vårdnadshavare upprättar en 
individuell åtgärdsplan. Den ska innehålla: 

• Hur skola och vårdnadshavare håller kontakt. 
• Förutsättningar för fortsatt skolgång (närvaro, tider, lokal, stöd och 

redovisning för drogtest). 
• Att kontakt med behandlingsenhet erbjuds. 
• Om medgivande att bryta sekretess godkänns. 
• Information om Skollagen 5 kap. 
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Handlingsplan vid narkotikapåverkan, innehav 
eller försäljning 
 

Vid misstanke om påverkan, innehav eller försäljning 

Vid misstanke om att en elev är narkotikapåverkad, innehav eller försäljning i 
skolan kontaktas rektor och elevhälsan omgående.  

 

 

Samtal och bedömning 

Rektor och elevhälsan samtalar med eleven och gör en bedömning av 
situationen. 

Polis tillkallas/polis kontaktas 

Polis tillkallas vid behov. Vid pågående brott ring 112. 

Polisanmälan 

Rektor kontaktar polis för konsultation och vid behov gör en polisanmälan.  

Vårdnadshavare 

Rektor/elevhälsan kontaktar vårdnadshavare. 

Avvisning från skolan 

Elev hämtas från skolan av vårdnadshavare. Vid behov avlägsnar polisen 
eleven från skolan. 

Orosanmälan 

Rektor gör en orosanmälan. 

Åtgärdsplan 

Rektor kallar till elevvårdskonferens för att diskutera framtida åtgärder och 
uppföljning. 
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Handlingsplan vid alkoholpåverkad elev på skolan 
 

Vid misstanke om alkoholpåverkan 

Vid misstanke om att en elev är alkoholpåverkad i skolan kontaktas rektor och 
elevhälsan omgående. 

Samtal och bedömning 

Rektor och elevhälsan samtalar med eleven och gör en bedömning av 
situationen. 

Polis tillkallas 

Polis tillkallas till skolan vid behov.  

Vårdnadshavare kontaktas 

Rektor/elevhälsa kontaktar vårdnadshavare. I samtal med elev och 
vårdnadshavare klargörs vilka misstankar som avses och vilken drogpolicy 
som skolan har.  

Avvisning från skolan 

Elev hämtas från skolan av vårdnadshavare. Vid behov avlägsnar polisen 
eleven från skolan.  

Orosanmälan 

Rektor gör en orosanmälan. 

Åtgärdsplan 

Rektor kallar till elevvårdskonferens för att diskutera framtida åtgärder och 
uppföljning. 
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Handlingsplan vid innehav av alkohol i skolans 
lokaler 
 

Alkohol i skolans lokaler 

Om en elev avslöjas med alkohol i skolans lokaler ska rektor/elevhälsan 
omgående kontaktas. 

Alkoholen ska beslagtas 

Alkoholen beslagtas under säkra former. 

Samtal 

Rektor/elevhälsan samtalar med eleven.  

Samtal  

Rektor ringer hem till vårdnadshavare. 

Orosanmälan 

Rektor gör en orosanmälan. 
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